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§ 63
Utseende av justerare
Landstingsstyrelsen beslöt att styrelsens protokoll skulle justeras av ordföranden samt förste vice
ordföranden och andre vice ordföranden.
Protokollet skulle justeras tisdagen den 30 mars 2004.

§ 64
Inkomna ärenden
Förteckning över ärenden som inkommit under tiden 4 februari – 3 mars 2004 lades till handlingarna.

§ 65
Ärenden för kännedom
Förteckning den 11 mars 2004 över ärenden som anmälts för kännedom lades till handlingarna
(bilaga).

§ 66
Anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation
Förteckning den 11 mars 2004 med anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation lades till
handlingarna (bilaga).

§ 67
Sammanställning över behållning avseende centrala anslag
LS 0401-0001
Rapport 3 den 9 mars 2004 lades till handlingarna.

§ 68
Årsredovisning 2003 för Skadekontot
LS 0401-0195
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 3 mars 2004 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den
29 januari 2004 jämte årsredovisning.
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag
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att fastställa årsredovisning 2003 för Skadekontot.
§ 69
Årsredovisning 2003 för landstingskontoret
LS 0401-0191
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 3 mars m2004 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
den 6 februari 2004 jämte årsredovisning.
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag
att fastställa årsredovisning 2003 för landstingskontoret.

§ 70
Årsredovisning 2003 för Koncernfinansiering
LS 0401-0192
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 3 mars 2004 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den
23 februari 2004 jämte förvaltningsberättelse.
Fp-ledamöternas skrivelse den 16 mars 2004 (bilaga).
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag
att fastställa årsredovisningen för 2003 för Koncernfinansiering.
Fp-ledamöterna lät som särskilt uttalande anteckna vad de anfört i sin skrivelse.

§ 71
Årsredovisning 2003 för Stockholms läns landsting och dess bolag
LS 0310-2614
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 3 mars 2004 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den
25 februari 2004 med årsredovisning.
Kd-ledamotens skrivelse den 12 mars 2004 med förslag att landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta enligt kd-förslaget (bilaga).
M-ledamöternas skrivelse den 16 mars 2004 med förslag att landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta enligt m-förslaget (bilaga).
Fp-ledamöternas skrivelse den 16 mars 2004 med förslag att landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta enligt fp-förslaget (bilaga).
M-ledamöternas skrivelse den 16 mars 2004 (bilaga).
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I ärendet yttrade sig ordföranden och Cecilia Carpelan.
forts.
forts. § 71
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels bifall till m-ledamöternas förslag
dels bifall till fp-ledamöternas förslag
dels bifall till kd-ledamotens förslag.
Ordföranden ställde propositioner om bifall till dessa yrkanden och fann att styrelsen antagit landstingsrådsberedningens förslag.
Landstingsstyrelsen beslöt således föreslå landstingsfullmäktige besluta
att fastställa den framlagda årsredovisning för landstingskoncernen för år 2003
att disponera resultatenheternas resultat enligt bilaga till landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
att uppdra åt landstingets ombud vid AB Storstockholms Lokaltrafiks bolagsstämma under förutsättning
av revisorernas tillstyrkande att rösta för
att de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna fastställs med det tillskott som
beslutats av landstingsfullmäktige
att styrelsen och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för 2003 års verksamhet
att fastställa villkorat aktieägartillskott till Landstingshuset i Stockholm AB för 2003 års verksamhet till
426 472 000 kronor
att uppdra åt landstingets ombud vid Landstingshuset i Stockholm AB:s bolagsstämma samt dess
dotterbolag under förutsättning av revisorernas tillstyrkande att rösta för
att de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna fastställs med det tillskott som
beslutats av landstingsfullmäktige
att styrelsen och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för 2003 års verksamhet
att besluta om dotterbolagens återbetalning av villkorade aktieägartillskott enligt bilaga till landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
att med upphävande av fullmäktiges beslut LS 0001-0004 kostnadsföra 132 000 000 kronor avseende
tidigare utbetald ersättning till Karolinska Institutet
att i enlighet med uppdraget i budget 2004 fastställa belopp om 274 100 000 kronor för avsättning till
omstruktureringsreserv avseende strukturarbetet inom sjukvårdsorganisationen
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att överföra Norra länets produktionsområde tillskott enligt ägarutskottets godkännande 5 714 000
kronor.
forts.

forts. § 71
Reservationer mot landstingsstyrelsens beslut anfördes
dels av m-ledamöterna till förmån för m-förslaget
dels av fp-ledamöterna för fp-förslaget
dels av kd-ledamoten för kd-förslaget.
M-ledamöterna lät som särskilt uttalande anteckna vad de anfört i sin skrivelse.

§ 72
Utvidgning av patientnämndens verksamhetsområde samt ändring av reglemente
LS 0312-3089
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 3 mars 2004 jämte ändring av reglemente med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 16 december 2004.
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag föreslå landstingsfullmäktige
besluta
att utvidga patientnämndens verksamhetsområde på så sätt att nämnden får möjlighet att handlägga
patientkritik och patientanmälningar hänförliga till offentligt finansierad tandvård som utförs av privata
tandhygienister med verksamhet i Stockholms län.
att anta förslag till ändring i reglemente för landstingstyrelsen och landstingets nämnder.

§ 73
Bidrag till Stiftelsen Stockholms Museispårvägar för verksamheten år 2004
LS 0401-0125
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 3 mars 2004 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den
9 februari 2004.
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag
att bevilja Stiftelsen Stockholms Museispårvägar ekonomiskt bidrag för verksamheten år 2004 med
1 900 000 kronor
att finansiera bidraget till Stiftelsen Stockholms Museispårvägar genom att ianspråkta medel ur budget
för landstingsstyrelsens förvaltning.
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§ 74
Inrättande av utskott under landstingsstyrelsen för FoUU-frågor samt ändring av reglemente
LS 0402-0407
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 3 mars 2004 jämte reglemente med landstingsdirektörens
tjänsteutlåtande den 18 februari 2004.
forts.
forts. § 74
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag föreslår landstingsfullmäktige
besluta
att inrätta ett utskott under landstingsstyrelsen för FoUU-frågor (forskning, utveckling och utbildning)
att anta förslag till ändring i reglementet för la ndstingsstyrelsen och nämnder.

§ 75
Ändrad delegationsordning för landstingsstyrelsen
LS 0402-0422
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 3 mars 2004 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den
25 februari 2004 jämte förslag till delegationsordning.
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag – under förutsättning av
landstingsfullmäktiges beslut - besluta
att ändra delegationsordning för landstingsstyrelsen enligt landstingsdirektörens förslag.

§ 76
Ökning av eget kapital i Ambulanssjukvården i Storstockholm AB
LS 0402-0467
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 3 mars 2004 med Landstingshuset AB:s skrivelse den
26 februari 2004 och landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 27 februari 2004.
M-ledamöternas skrivelse den 10 mars 2004 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar att godkänna
beslut om att öka det egna kapitalet i Ambulanssjukvården i Storstockholm AB med 5 900 000 kronor
till totalt 12 290 000 kronor att finansieras genom en fond- och nyemission, att genom avknoppning
och/eller försäljning avveckla Stockholms läns landstings engagemang i AISAB (bilaga).
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels bifall till m-ledamöternas förslag.
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Ordföranden ställde propositioner om bifall till dessa yrkanden och fann att styrelsen antagit landstingsrådsberedningens förslag.
Landstingsstyrelsen beslöt således föreslå landstingsfullmäktige besluta
att godkänna beslut om att öka det egna kapitalet i Ambulanssjukvården i Storstockholm AB med
5 900 000 kronor till totalt 12 290 000 kronor att finansieras genom en fond- och nyemission.
M-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsen beslut till förmån för sitt förslag.
§ 77
Riktlinjer för omställningsåtgärder till följd av strukturförändringar i sjukvården
LS 0402-0269
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 3 mars 2004 jämte riktlinjer med landstingsdirektörens
tjänsteutlåtande den 20 februari 2004 och centrala beredningsgruppens protokoll.
M-, fp- och kd-ledamöternas skrivelse den 16 mars 2004 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar
att återremittera ärendet (bilaga).
Fp-ledamöternas skrivelse den 16 mars 2004 med förslag att landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta att avslå förslaget till riktlinjer för omställningsåtgärder (bilaga).
M-ledamöternas skrivelse den 10 mars 2004 (bilaga).
I ärendet yttrade sig Chris Heister, Lars Dahlberg, Lars Joakim Lundquist, Stig Nyman och Maria
Wallhager.
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels bifall till m-, fp och kd-ledamöternas förslag om återremiss
dels bifall till fp-ledamöternas förslag.
Landstingsstyrelsen behandlade först frågan om ärendet skulle återremitteras.
Ordföranden ställde propositioner om bifall till förslaget om återremiss och om avslag därpå och fann
att styrelsen avslagit återremissyrkandet.
Begärd omröstning verkställdes enligt följande godkända voteringsproposition.
Den som vill att återremissyrkandet avslås röstar ja. Den det ej vill röstar nej. Vinner nej har landstingsstyrelsen beslutat anta återremissyrkandet.
Omröstningen utföll med tolv ja -röster (ordföranden, förste vice ordföranden och ledamöterna
Almqvist, Anding, Berger Kettner, Cebrian, Cedrenius, Dahlberg, Jörnehed, Söderlund, Ros och
Sevefjord) och elva nej-röster (andre vice ordföranden och ledamöterna Carpelan, Cederfelt, Käärik,
Lundquist, Nyman, Reinfeldt, Rohdin, Rosdahl, Wallhager och Wennerholm).
M-, fp- och kd-ledamöterna reserverade sig mot detta beslut.

Landstingsstyrelsen

Protokoll 3/2004
2004-03-16

8

Ordföranden ställde härefter propositioner om bifall eller avslag till återstående yrkanden och fann att
styrelsen antagit landstingsrådsberedningens förslag.
Landstingsstyrelsen beslöt således föreslå landstingsfullmäktige besluta
att anta riktlinjer för omställningsåtgärder till följd av strukturförändringar i sjukvården 2004-2005 enligt
landstingsdirektörens förslag.
M- och kd-ledamöterna anmälde att de inte deltog i landstingsstyrelsens beslut
Fp-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsen beslut till förmån för sitt förslag.
M-ledamöterna lät som särskilt uttalande anteckna vad de anfört i sin skrivelse.
§ 78
Feriearbete/sommarpraktik för skolungdom sommaren 2004
LS 0401-0046
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 3 mars 2004 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den
12 januari 2004.
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag
att uppdra åt landstingsstyrelsens förvaltning att organisera feriearbeten/sommarpraktik inom
landstinget sommaren 2004.

§ 79
Yttrande över betänkandet Kollektivtrafik med människan i centrum (SOU 2003:67)
LS 0310-2644
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 3 mars 2004 med yttranden från regionplane- och trafiknämnden den 20 januari och färdtjänstnämnden den 27 januari 2004, WÅAB den 8 februari, SL den 11-12 februari 2004 och länshandikapprådets kansli den 22 december 2004.
M- och kd-ledamöternas skrivelse den 10 mars 2004 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar att
avge yttrande till Näringsdepartementet enligt med vad m- och kd-ledamöterna anfört (bilaga).
Fp-ledamöternas skrivelse den 16 mars 2004 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar att avge
yttrande till Näringsdepartementet enligt med vad fp-ledamöterna anfört samt enligt yttrande från
WÅAB:s styrelse (bilaga).
Mp-ledamöternas skrivelse den 16 mars 2004 (bilaga).
I ärendet yttrade sig Maria Wallhager.
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels bifall till m- och kd-ledamöternas förslag
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dels bifall till fp-ledamöternas förslag.
Ordföranden ställde propositioner om bifall till dessa yrkanden och fann att styrelsen antagit landstingsrådsberedningens förslag.
Landstingsstyrelsen beslöt således
att avge yttrande till Näringsdepartementet enligt med vad landstingsrådsberedningen anfört.
Reservationer mot landstingsstyrelsens beslut anfördes
dels av m- och kd-ledamöterna till förmån för m- och kd-förslaget
dels av fp-ledamöterna för fp-förslaget.
Mp-ledamöterna lät som särskilt uttalande anteckna vad de anfört i sin skrivelse.
§ 80
Motion 2003:30 av Maria Wallhager (fp) om sittplatsgaranti i buss på motorväg
LS 0303-1155
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 3 mars 2004 med SL:s yttrande den 26 augusti 2003.
Fp-ledamöternas skrivelse den 16 mars 2004 med förslag att landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta att uppdra åt AB Storstockholms Lokaltrafik att utreda hur man kan undvika att ha
stående passagerare i buss på motorväg och skapa en sittplatsgaranti (bilaga).
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels bifall till fp-ledamöternas förslag.
Ordföranden ställde propositioner om bifall till dessa yrkanden och fann att styrelsen antagit landstingsrådsberedningens förslag.
Landstingsstyrelsen beslöt således föreslå landstingsfullmäktige besluta
att avslå motionen.
Fp-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsen beslut till förmån för sitt förslag.

§ 81
Motion 2002:21 av Sten Erson-Wester (kd) om tillgänglighetspaket med linjenätskarta för
funktionshindrade och pe rsoner med begränsad rörlighet
LS 0210-0437
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 3 mars 2004 med SL:s yttrande den 22 april 2003.
M-, fp- och kd-ledamöternas skrivelse den 11 mars 2004 med förslag att landstingsstyrelsen föreslår
landstingsfullmäktige besluta att bifalla motionen (bilaga).
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Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels bifall till m-, fp- och kd-ledamöternas förslag.
Ordföranden ställde propositioner om bifall till dessa yrkanden och fann att styrelsen antagit landstingsrådsberedningens förslag.
Landstingsstyrelsen beslöt således föreslå landstingsfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad enligt landstingsrådsberedningens förslag.
M-, fp- och kd-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsen beslut till förmån för sitt
förslag.

§ 82
Erbjudande till vårdcentralerna om utvecklingsstöd för att förbättra tillgängligheten inom
primärvården
LS 0402-0273
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 3 mars 2004 jämte projektplan med yttranden från hälso- och
sjukvårdsutskottet den 17 februari och ägarutskottet den 20 februari 2004 och landstingsdirektörens
tjänsteutlåtande den 3 februari 2004.
M-, fp- och kd-ledamöternas skrivelse den 16 mars 2004 (bilaga).
I ärendet yttrade sig ordföranden och Andres Käärik.
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag
att godkänna att vårdcentraler erbjuds utvecklingsstöd under cirka tre år för att förbättra tillgängligheten inom primärvården i huvudsaklig överensstämmelse med förslag till projektplan
att utse en parlamentarisk styrgrupp för arbetet med representanter från hälso- och sjukvårdsutskottet
och från ägarutskottet om nio ledamöter
att till styrgruppen utse ett presidium bestående av en ordförande och två vice ordföranden
att uppdra åt styrgruppen att fastställa den slutliga projektplanen för arbetet
att till ledamöter i styrgruppen välja nio ledamöter
(s)
(s)
(s)
(v)
(mp)
(m)
(m)
(fp)

Lars Dahlberg
Inger Ros
Anders Lönnberg
Brit Rundberg
Lena-Maj Anding
Bordlagt
Bordlagt
Olov Lindquist
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(kd) Stig Nyman
(s)
(s)
(m)

Lars Dahlberg, ordförande
Inger Ros
1:e vice ordförande
Bordlagt
2:e vice ordförande.

M-, fp- och kd-ledamöterna lät som särskilt uttalande anteckna vad de anfört i sin skrivelse.

§ 83
Investering i ny lokal för Syncentral Nord
LS 0401-0219
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 10 mars (med reviderad sid 2 den 16 mars) 2004 med
investeringsberedningens förslag den 3 mars och landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 3 mars
2004.
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag föreslå landstingsfullmäktige
besluta
att godkänna investering i lokaler åt Syncentral Nord för 20 500 000 kronor under 2004.
§ 84
Försäljning av del av fastigheten Sabbatsberg 16, Stockholms kommun
LS 0402-0438
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 10 mars 2004 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den
3 mars 2004.
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag föreslå landstingsfullmäktige
besluta
att uppdra åt Locum AB att genomföra försäljning av del av fastigheten Sabbatsberg 16, Stockholms
kommun, för en köpeskilling överstigande 100 000 kronor.

§ 85
Investering för iordningställande av lokal åt Astra Zeneca på Karolinska
Universitetssjukhuset Huddinge, byggnad C2.2
LS 0402-0437
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 10 mars 2004 med investeringsberedningens förslag den
3 mars 2004 och landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 1 mars 2004.
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag föreslå landstingsfullmäktige
besluta
att godkänna investering i lokaler åt Astra Zeneca för 27 000 000 kronor under 2004
att uppdra åt Locum AB att i anslutning till månadsbokslut och prognoser pröva behovet om utökad
investeringsram.
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§ 86
Yttrande över remissen Färdtjänsten och riksfärdtjänsten (SOU 2003:87)
LS 0312-3133
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 10 mars 2004 med färdtjänstnämndens yttrande den 17 februari 2004 och länshandikapprådets arbetsutskott den 2 mars 2004.
M-, fp- och kd-ledamöternas skrivelse den 16 mars 2004 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar
att överlämna färdtjänstförvaltningens yttrande jämte förslag till ändringar (bilaga).
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels bifall till m-, fp- och kd-ledamöternas förslag.
Ordföranden ställde propositioner om bifall till dessa yrkanden och fann att styrelsen antagit landstingsrådsberedningens förslag.
forts.
forts. § 86
Landstingsstyrelsen beslöt således
att avge yttrande till Näringsdepartementet enligt färdtjänstnämndens yttrande.
M-, fp- och kd-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsen beslut till förmån för sitt
förslag.

§ 87
Fyllnadsval
LS 0312-3025, 3055, 0402-0296, 0403-0551
Ordförandens skrivelse den 11 mars 2004.
Landstingsstyrelsen beslöt
att medge befrielse för Peter Andersson (s) som ersättare i hälso- och sjukvårdsutskottet
att intill utgången av 2006 välja
Gunilla Lundberg (s) som ersättare i sjukvårdsberedning nordost
Klas Ek (v) som ledamot i Karsuddens samarbetsnämnd.
Styrelsen beslöt att bordlägga val av ersättare i sjukvårdsberedning södra Stockholm och ersättare i
hälso- och sjukvårdsutskottet.
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§ 88
Anmälan av skrivelse
LS 0403-0627
Skrivelse från Maria Wallhager och Andres Käärik (fp) om byggande och projektering av Mälartunneln.

§ 89
Tid för nästa sammanträde med landstingsstyrelsen
Det antecknades att nästa sammanträde med landstingsstyrelsen skulle äga rum tisdagen den 20 april
2003, kl 10.00.
Vid protokollet

Peter Freme
Justeringen har genom anslag tillkännagivits den 31 mars 2004.
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Förteckning över ärenden som anmäls för kännedom vid landstingsstyrelsens sammanträde
den 16 mars 2004

1

Nynäshamns kommunstyrelses skrivelse den 17 december 2003 om att sjukvården måste fungera
för Nynäshamns invånare
LS 0402-0349

2

Riksdagens Ombudsmän (JO) beslut den 16 februari 2004 om anmälan mot Barn- och
ungdomspsykiatri, Mottagning Danderyd, SLL, angående ifrågasatt brott mot tystnadsplikten i
samband med ett läkarutlåtande till länsstyrelsen om körkortstillstånd
LS 0402-0393

3

Datainspektionens beslut den 16 februari 2004 i ärendet om Tillsyn enligt personuppgiftslagen
(1998:204) avseende Ektorps vårdcentral
LS 0402-0394

4

Landstingsrevisorernas beslut den 17 februari 2004 ang rapport nr 8/04: Granskning av
fastighetsunderhållets styrning och ändamålsenlighet
LS 0402-0415

5

Landstingsrevisorernas beslut den 11 februari 2004 ang rapport nr 7/04, Informations-PM:
Universitetssjukhusens roll i hälso- och sjukvårdssystemet vad gäller kunskapsöverföring och
samverkan med andra vårdnivåer – en jämförande och granskande analys mellan regionerna
LS 0403-0482

6

Kammarkollegiets beslut den 17 februari 2004 ang permutation av föreskrifterna för Stiftelsen
Eastmandonationen
LS 0210-0466
Ansökan avslås

7

Locum AB:s beslut den 25 september 2003 ang incitament för minskad lokala nvändning
LS 0402-0416

8

Locum AB:s beslut den 19 februari 2004 ang konsekvensbeskrivning av minskat planerat underhåll
LS 0402-0439

forts.
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9

Länsrättens dom den 23 februari 2004 med anledning av överklagande av landstingsfullmäktiges
beslut den 9 september 2003, § 229 ang. Rapport om Uppdelning i mindre enheter inom psykiatrin
och geriatriken
LS 0402-0427
Överklagandet ej bifallet

10 Länsrättens dom den 23 februari 2004 med anledning av överklagande av landstingsstyrelsens
beslut den 23 september 2003, § 211 ang beslutet om värdskap för extra kongresser med Svenska
Kommunförbundet och Landstingsförbundet 2004
LS 0310-2675
Överklagandet ej bifallet

11 Länsrättens dom den 1 mars 2004 med anledning av överklagat svar från landstinget den 12
februari 2004 ang beslutet att inte ompröva tillämpning av gällande lag (gäller högkostnadsskyddet)
LS 0403-0499
Överklagandet ej bifallet

12 Personalberedningens beslut den 3 februari 2004 ang redovisning av mångfaldsplaner för 2004
LS 0304-1478, 1479

13 Landstingsdirektörens beslut den 4 mars 2004 ang ansökan om permutation av föreskrifter för
Stiftelsen Löwenströmska Lasarettet
LS 0402-0440

14 Landstingets pensionärsråds verksamhetsberättelse för år 2003
LS 0403-0579

Landstingsstyrelsen
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Anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation

1

Hälso- och sjukvårdsutskottet
Protokoll 1-2/2004

2

Ägarutskottet
Protokoll 2/2004

3

Rese- och representationsutskottet
Beslut 9, 13-18, 21/2004

4

Beställarkontor Vård
Avd. för Gemensamma vårdbeställningar
Avd. chefen
Beslut BKVgb 40/2003
Beställardir.
BKVgu 47/2003

5

Upphandling
Avd. chefen
Beslut, 9-11, 18, 22/2004

6

Utbildning
Avd. chefen
Beslut 7-8, 12-14, 19-20/2003

7

Norra länets produktionsområde
Kanslichef
Beslut NLPOk 408, 501 - 542/2002
Chefsöverläk.
PCK 774/2002
Kanslichef
Beslut NLPOk 1- 45, 46a, b - 54a, b, 55 - 60, 62 - 118, 120 - 176, 177a, b, 178 - 209, 210a, b, c,
211a, b - 213a, b, 214 - 222, 228 - 286, 289 - 291, 304 - 307, 401, 402a, b, 403 - 504, 505a, b, 506 532, 551 - 555/2003
Produktionsdir.
NLPOp 1, 11, 13, 18, 22/2003
Kanslichef
Beslut NLPOk 1- 15, 17, 19 - 32/2004

8

Stockholms produktionsområde
Handikapp & Habilitering

Landstingsstyrelsen

Verksamhetschef
Beslut HOH 1, 77 - 94/2003, 1 - 8/2004
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